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Angående utveckling av Oset med omnejd
Vi har en fantastisk möjlighet i vår kommuns läge utefter Vättern som skapar goda möjligheter till rekreation, lek
och bad. Kombinationen av så tätortsnära gröna ytor för umgänge och aktivitet och vatten för lek och motion är
lite unikt och något som är värt att utveckla.
Badplatsen Oset i Huskvarna har varit omdiskuterad ur olika synvinklar de sista åren. Det har handlat om personer
som tillfälligt har bosatt sig på platsen, till lastbilar som har använt platsen som uppställningsplats till badgäster
som parkerat lite illa. Badplatsen ligger i mynningen av Huskvarna-ån där det också är beläget ett antal båthus
utefter ån.
Under sommaren 2018 har det varit mycket människor som har nyttjat badplatsen för att svalka av sig, men också
väldigt många som har använt området för socialt umgänge. Man har flyttat med sig familj och vänner och ätit
såväl lunch som kvällsmat på stranden. Badmöjligheterna vid Oset är jättefina, men det kan göras en del runt
omkring för att skapa en större attraktionskraft och ge möjligheter för fler att ta del av Oset som ett aktivitetsoch rekreationsområde.
Vi är flera som i sommar har pekat ut ett antal utmaningar för platsen såsom till exempel att det behövs
iordningställas en bättre parkeringsstruktur i anslutning till badplatsen. Toalettvagnen som sedan några år tillbaka
finns på plats fyller sin funktion, men det skulle skapa en annan inramning om det byggdes ett hus med möjlighet
till glass och fika försäljning som också inrymde toaletter på platsen. Det finns också många som har önskemål
om att det finns en dusch på stranden där man kan skölja av sig när man har badat färdigt. Att angöra flera
grillplatser för att skapa förutsättningar för fler att umgås på stranden är också en förhållandevis enkel investering.
Badmöjligheterna skulle kunna vidgas genom att man angör en ramp ner i vattnet så att fler personer kan ta sig i
och ur sjön.
I sommar har vi konstaterat att det varje natt har varit många husbilsägare från såväl Sverige som övriga Europa
som använder Oset som ställplats för en natt eller två, då det är en fantastisk miljö att vistas i även när man är på
resande fot. Det här är något som kan utvecklas tillsammans med parkeringsstrukturen på området.
Huskvarna-ån är populär att fiska i och det skulle kunna utvecklas genom att röja utefter ån från Oset och fram
till Kova-sjön samt bygga en eller flera fiskebryggor utefter den angivna sträckan. På längre sikt borde man flytta
reningsverket för att skapa en större potential i området. Det skulle säkerligen gå att bygga en liten gästhamn i
området för att skapa ännu mer liv och rörelse.
Mot bakgrund av ovanstående yrkar jag:
Att kommunstyrelsen får i uppdrag att i samråd med berörda nämnder ta fram en utvecklingsplan för hur
badplatsen Oset kan utvecklas till ett väl fungerande aktivitets- och rekreationsområde, där bland annat servering
och toalettbyggnad, duschmöjlighet på stranden, ökat antal grillplatser, aktivitetsytor och badramp vägs in.
Att stadsbyggnadsnämnden och tekniska nämnden får i uppdrag att se över möjligheterna att skapa bättre
parkeringslösning vid badplatsen och anordna en ställplats för husbilar samt gästhamn för båtar i området, där
dessa mot en avgift kan nyttja en enklare servicebyggnad som upprättas i området.
Att stadsbyggnadsnämnden och tekniska nämnden får i uppdrag att röja upp runt Huskvarna ån och skapa en
bättre tillgänglighet mellan Oset och centrala Huskvarna samt att det byggs en eller flera fiskebryggor i området.
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